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ΘΕΜΑ: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Στα  πλαίσια  των  διατάξεων  του  ν.3852/2010,  οι  συνενούμενοι  Δήμοι  εντός  ενός  (1) 

εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων από τις νέες Δημοτικές Αρχές, έχουν υποχρέωση να 

καταρτίσουν ΟΕΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3584/2007, στους οποίους θα 

προβλέπονται  οι  νέες  υπηρεσίες  καθώς  και  οι  αρμοδιότητες  αυτών,  όπως  καθορίζονται  στο 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Μέχρι  την ολοκλήρωση της  ανωτέρω διαδικασίας  και  δεδομένης  της  αυτοδίκαιης  εκ  του 

νόμου μεταφοράς του προσωπικού των υφιστάμενων Δήμων στο νέο Δήμο, κρίνεται απαραίτητη 

η οργάνωση και ο συντονισμός των υφιστάμενων υπηρεσιών του νέου Δήμου, προκειμένου το 

μεταβατικό αυτό χρονικό διάστημα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι υπηρεσίες τους.

Προς  το  σκοπό  αυτό  καθοριστική  είναι  η  συμβολή  των  προϊσταμένων  των  οργανικών 

μονάδων  των  νέων  Δήμων  που  για  το  διάστημα  αυτό  καλούνται  να  ασκήσουν  καθήκοντα 

προϊσταμένων  μέχρι  την  επιλογή  προϊσταμένων  από  τα  νέα  υπηρεσιακά  συμβούλια  που  θα 

προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1(δ) του άρθρου 51 του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α΄) για την επιλογή προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων των δήμων θα εφαρμοσθεί η διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010 .

Επειδή, με τη συνένωση των νέων Δήμων, οι προϊστάμενοι ομοειδών οργανικών μονάδων θα 

είναι περισσότεροι του ενός, και προκειμένου οι νέοι Δήμοι να λειτουργήσουν αποτελεσματικά για 

το μεταβατικό χρονικό διάστημα, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της αποτελεσματικής άσκησης 

των αρμοδιοτήτων αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, 

δηλαδή ο Δήμαρχος, έχει τη δυνατότητα να ορίσει για κάθε ομοειδή υπηρεσία (π.χ. Διοίκησης, 
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Οικονομική, Καθαριότητας κ.λπ.) έναν προϊστάμενο, από υπαλλήλους που ασκούν ήδη καθήκοντα 

προϊσταμένου οργανικής μονάδας.

Συγκεκριμένα :

• Δήμοι που δεν συνενώνονται   

Στην περίπτωση αυτή,  οι υπηρετούντες προϊστάμενοι θα συνεχίσουν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή προϊσταμένων από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια. 

• Δήμοι που συνενώνονται   

Στην περίπτωση αυτή,  προϊστάμενος όλων των ομοειδών οργανικών μονάδων (π.χ. 

Διοίκησης, Οικονομική, Καθαριότητας κ.λπ.) του νεοσύστατου δήμου ορίζεται με απόφαση 

Δημάρχου,  από  1-1-2011,  υπάλληλος  ο  οποίος  ασκούσε  καθήκοντα  προϊσταμένου 

Διεύθυνσης, σε έναν από τους συνενούμενους ΟΤΑ (δημοτικές ενότητες του καλλικρατικού 

Δήμου), στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης όλων των υπηρεσιών 

του νέου Δήμου (πχ. Διεύθυνση Διοίκησης κ.λπ).

Επισημαίνεται  ότι,  οι  λοιποί  προϊστάμενοι  των  λοιπών  ομοειδών  Διευθύνσεων  των 

Δημοτικών  Ενοτήτων  θα  συνεχίσουν  να  είναι  προϊστάμενοι  μέχρι  την  επιλογή  νέων 

προϊσταμένων από τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια,  μέχρι  τότε δε,  θα έχουν αρμοδιότητα 

συνυπογραφής ( εφόσον αφορούν την αντίστοιχη δημοτική ενότητα) εγγράφων με τελικό 

υπογράφοντα τον οριζόμενο από τον Δήμαρχο Διευθυντή.

Όλα τα  ανωτέρω θα  ισχύσουν  και  για  τους  προϊστάμενους  τμημάτων  με  ανάλογη 

εφαρμογή.

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

• Δήμοι που δεν συνενώνονται  

Στην  περίπτωση  αυτή,  οι  υπηρετούντες  ταμίες  οι  οποίοι  είχαν  ορισθεί,  με  απόφαση 

δημάρχου,  προϊστάμενοι  των  ταμειακών  υπηρεσιών  των  δήμων  κατ΄εφαρμογήν  της 

ισχύουσας νομοθεσίας, θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους. 

• Δήμοι που συνενώνονται   

Στην περίπτωση αυτή, θα ορισθεί ως ταμίας, με απόφαση δημάρχου από 1-1-2011, ένας 

από αυτούς που είχαν ορισθεί στους συνενούμενους Δήμους. Οι λοιποί ταμίες, θα ασκούν 

καθήκοντα διαχειριστή και θα αποδίδουν λογαριασμό στον ορισθέντα ταμία. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ν.Α. ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ 

Με τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 1 και 2α, μετετάχθησαν υπάλληλοι εθελοντικά και 

υποχρεωτικά στους Δήμους για την άσκηση αρμοδιοτήτων που στο σύνολό τους μεταφέρονται 
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στην  έδρα  του  νέου  Δήμου  ή  σε  Δήμο  όπου  υπήρχε  αποκεντρωμένη  υπηρεσία,  όπως  η 

πολεοδομία και η κοινωνική πρόνοια. Από το ανωτέρω προσωπικό μεταφέρθηκαν και υπάλληλοι 

που  κατείχαν  θέσεις  προϊσταμένων  οργανικών  μονάδων,  οι  οποίοι  συνεχίζουν  να   ασκούν 

καθήκοντα  προϊσταμένων στις  νέες  υπηρεσίες  με  τη διαδικασία της αναπλήρωσης βάσει  του 

άρθρου  100  του  ΚΚΔΚΥ  μέχρι  την  επιλογή  όλων  των  νέων  προϊσταμένων  από  τα  οικεία 

υπηρεσιακά συμβούλια των Δήμων.    

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού της χωρικής 

σας αρμοδιότητας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΚΕΔΚΕ
2. ΠΟΕ – ΟΤΑ
3. ΠΟΠ – ΟΤΑ
4. ΕΕΤΑΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- κ. Γενικό Δ/ντη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/νσή μας (1)
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